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Ávadas

Yra daug projekto apibrëþimø, taèiau kiek-
viename projekto apibrëþime nurodoma, kad
projektas – tai laikina veikla. Pavyzdþiui, þino-
mas projektø vadybos specialistas J. Turneris (Tur-
ner) [1, p. 7] projektà apibûdina kaip kompleksi-

nes, koordinuojamas pastangas, apribotas darbø ap-

imties, biudþeto, laiko, iðtekliø bei kryptingø speci-

fikacijø, siekiant naudingø pokyèiø. Kaip nurodo-
ma  PMBOK [2, p. 5], projektas – tai laikina veikla

siekiant sukurti unikalø produktà ar paslaugà. Tai-
gi, kiekvienas projektas turi pabaigà ir turi bûti
tinkamai uþbaigiamas.

Organizacijose, kurios nuolat vykdo vienà ar
daugiau projektø, labai naudinga periodiðkai at-
likti einamøjø ir neseniai baigtø projektø audi-
tus ir vertinti jø átakà organizacijos ateièiai. Pro-
jekto auditas ir tinkamas uþbaigimas – tai prie-
monës, skatinanèios nuolatiná tobulëjimà ir ko-
kybës gerinimà.

 Projektø auditas susideda ið trijø pagrindi-
niø uþduoèiø:

1. Ávertinti, ar atliktas projektas pateisino
uþsakovø lûkesèius. Ar projektas buvo valdomas
tinkamai? Ar klientas buvo patenkintas?

2. Nustatyti, kas buvo atliekama neteisin-
gai ir kas prisidëjo prie projekto sëkmës.

3. Pateikti rekomendacijas, kaip pagerinti
bûsimø projektø vykdymà.

Deja, þinoma, kad daugelyje privataus sek-
toriaus organizacijø projektai nëra nei audituoja-

mi, nei bent rimèiau apþvelgiami [3, p. 487]. Tai
didþiulë klaida. Tinkamai neávertintos klaidos yra
pamirštamos ir toliau nuolat kartojamos. Vertin-
damos tiek sëkmingus, tiek nepavykusius projek-
tus organizacijos sukuria geresnes praktikas, ku-
rias vëliau diegia savo projektø valdymo siste-
mose. Vykdant Europos Sàjungos struktûriniø
fondø finansuojamus projektus tiek vieðajame,
tiek privaèiame sektoriuose projektø auditai yra
privalomi [4].

 Visi projektai anksèiau ar vëliau yra baigia-
mi. Sëkmingai ágyvendinus projektus projekto pa-
baiga sutampa su oficialiu projekto rezultatø per-
davimu klientui, nesëkmingus projektus baigti pri-
verèia susidariusios nepalankios aplinkybës. Vi-
sais atvejais projekto baigimas yra labai svarbus
projekto vykdymo etapas, kurio sëkmë priklauso
nuo projekto vadovo gebëjimø vadovauti, keis-
tis informacija, skatinti ir vesti derybas. Pagrin-
dinis projekto baigimo tikslas – ne tik organi-
zuotas ir tikslus visø projekto veiklø sustabdy-
mas, bet ir projekto komandos paleidimas, duo-
menø baziø uþdarymas ir visø priemoniø, susiju-
siø tiek su paèiu projektu, tiek su projekto re-
zultatais, uþbaigimas. Baigimo procesui taip pat
priklauso su projekto rezultatais susijusiø doku-
mentø patikrinimas ir archyvavimas, projekto re-
zultatø patikrinimas ir poprojektinis vertinimas
[5, p. 177]. Projekto uþbaigimas gali pareikalau-
ti nuo 10 iki 20 procentø bendro projekto laiko
[6, p. 28]. Nors ðie procesai labai svarbûs, lietu-
viø mokslinëje literatûroje projektø audito ir bai-
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gimo procesai nagrinëti maþai.
Straipsnio tikslas yra išanalizuoti audito

reikðmæ vykdant ir baigiant projektà, skirtingas
projekto audito rûðis ir audito atlikimo proce-
sus, panagrinëti projekto baigimo sàlygas ir bû-
dus, projekto komandos, jos nariø ir projekto
vadovo vertinimo metodus.

Atliekant tyrimà taikyti mokslinës literatû-
ros ir duomenø sisteminës analizës bei lyginimo
ir apibendrinimo metodai.

Projekto auditas

Projekto auditas yra sistemingas, nepriklau-
somas ir dokumentais áformintas procesas audi-
to árodymams surinkti ir objektyviai jiems áver-
tinti [7, p. 32]. Atliekant projekto audità nau-
dojami kiekybiniai matai ir planuojama. Projek-
tø auditas yra apþvalginis. Juo ávertinama, kodël
buvo pasirinktas projektas bei kaip jis atspindi
organizacijos prioritetus. Taip pat á projekto au-
dità áeina organizacinës kultûros vertinimas, kad
bûtø uþtikrintas tolesnis jos plëtojimas. Projek-
to auditas parodo, ar projekto komanda dirba
tinkamai ir ar tinkamai parinkti þmogiškieji ište-
kliai. Auditai, atliekami vykdant projektà, turë-
tø vertinti iðorinius faktorius, galinèius turëti áta-
kos projekto baigèiai arba jo átakai, pavyzdþiui,
technologijà, valstybinius teisës aktus, konkuren-
cinius produktus. Projekto auditas privalo áver-
tinti visus veiksnius, turinèius átakos projektui bei
galinèius turëti átakos panaðiems ateities projek-
tams [8, p. 200]. Projekto auditas gali bûti atlie-
kamas tiek ágyvendinant projektà, tiek já baigus.

 Auditas vykdant projektà. Projekto auditas
ankstyvojoje projekto stadijoje leidþia atlikti ko-
rekcinius (jeigu jie bûtini) audituojamojo pro-
jekto pakeitimus bei ávertinti jo átakà kitiems vyk-
domiems projektams. Atliekant vykdomo projek-
to audità daugiausia dëmesio skiriama projekto
vykdymo analizei, vertinami projekto kiekybiniai
parametrai bei nustatoma, ar nepakito sàlygos.
Pavyzdþiui, ar nepasikeitë prioritetai? Ar pro-
jekto tikslas vis dar aktualus? Iðskirtiniais atve-
jais audito ataskaitoje gali bûti rekomenduoja-
ma baigti projektà.

 Poprojektiniai auditai. Ðie auditai detaliau
ir plaèiau apþvelgia projekto dedamàsias. Ávyk-
dytø projektø auditas skatina geresná ateities pro-
jektø valdymà. Šie auditai yra kompleksiškesni
uþ vykdomø projektø auditus. Poprojektiniai au-
ditai taip pat ávertina projekto kokybæ bei daug
plaèiau apþvelgia projekto svarbà organizacijai.
Atliekant audità turi bûti atsakyta á ðiuos svar-
bius klausimus [9, p. 247]:

1. Ar pasiekti projekto tikslai?
a) ar tai atlikta taip, kaip tvirtina projekto

komanda?
b) ar tai atlikta taip, kaip tvirtina uþsako-

vas (klientas)?
2. Ar projekto darbai atlikti laiku, nepa-

þeidþiant biudþeto ir numatytø specifikacijø?
3. Ar uþsakovas (klientas) patenkintas pro-

jekto rezultatais?
4. Ar numatyta vertë buvo pasiekta (tikri-

nama pagal numatytus sëkmës kriterijus)?
5. Kokia naudinga patirtis sukaupta iš vyk-

dyto projekto metodologijos?
6. Kokià patirtá bûtø naudinga paskleisti bû-

simiems projektø vykdytojams?
Projekto audito detalumas ir visapusiškumas

priklauso nuo daugelio faktoriø. Kai kurie ið jø
pateikti 1 lentelëje [10].

 1 lentelë. Veiksniai, turintys átakos audito

detalumui bei visapusiškumui

• Organizacijos dydis
• Projekto reikšmingumas
• Projekto tipas
• Projekto rizikingumas
• Projekto dydis
• Projekto problemiškumas

 Auditai yra brangûs ir imlûs laikui, todël juos
planuojant patartina numatyti tik tiek laiko ir
iðtekliø, kiek yra bûtina auditui atlikti. Anksty-
vose projekto vykdymo stadijose projektø audi-
tai daþnai bûna pavirðutiniðki. Auditai atliekami
atidþiau, jei iðkyla rimtø problemø ar klausimø.
Vykdant projektà atliekami auditai gali kelti ne-
rimà projekto komandai, todël bûtina atkreipti
dëmesá á projekto komandos bûsenà. Auditas tu-
ri bûti atliktas kiek galima greièiau ir ataskaita
turi bûti kuo pozityvesnë ir objektyvesnë. Popro-
jektiniai auditai yra detalesni ir juos atliekant
daug daugiau bendraujama su projekto koman-
da.

Patartina planuojant audità grieþtai apribo-
ti audito laikà [11]. Pavyzdþiui, didiesiems po-
projektiniams auditams visiškai turëtø pakakti vie-
nos savaitës. Virðijus ðá laikà atitinkama infor-
macijos gràþa yra daug maþesnë. Maþesniems pro-
jektams pakanka vienos dviejø dienø ir dviejø
þmoniø.

Á prioritetø grupës funkcijas áeina projektø
atranka ir jø vykdymo monitoringas (atsiþvelgiant
á iðteklius ir laikà). Taèiau siekiant didesnio ob-
jektyvumo projektø vertinimas ir projektø valdy-
mo proceso auditas daþniausiai yra patikimas
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nepriklausomoms audito grupëms. Kiekviena au-
dito grupë privalo perþvelgti ir ávertinti visus áta-
kos turinèius veiksnius. Projekto audito rezulta-
tas yra ataskaita.

Projekto audito procesas

Kiekvienas auditas turi tam tikras nuorodas,
á kurias turi bûti atsiþvelgta prieð atliekant audi-
tà. Šios nuorodos padidina sëkmingo audito at-
likimo galimybes. Be to, planuojant ir vykdant
audità patartina laikytis ðiø nuostatø [3, p. 489]:

• Pirma ir svarbiausia, visais ámanomais bû-
dais reikia vengti kaltinimo atmosferos,
nes kaltinimo atmosfera ne tik sukelia
pasiprieðinimà, bet ir iðsekina projekto
dalyvius.

• Reikia vengti atskirø grupës nariø komen-
tarø ir apkalbø. Dëmesá reikia sutelkti á
projekto problemas, o ne á tai, kas atsi-
tiko ir kas dël to kaltas.

• Audito veiksmai turi bûti labai apgalvoti
nepamirðtant galimø þmoniø emocijø ir
reakcijø. Reikëtø vengti išankstiniø nei-
giamø nuostatø vertinamo þmogaus atþ-
vilgiu.

• Projekto vadovas turi bûti áspëtas apie
numatomà audità.

• Turi bûti galimybë patikrinti pateikiamus
duomenis, o jei tokios galimybës nëra,
turi bûti þyma, kad duomenys yra sub-
jektyvûs arba kad tai tiesiog iðvada/nuo-
monë.

• Organizacijos vadovybë turi praneðti re-
mianti projekto audità ir uþtikrinti, kad
audito grupë galëtø gauti visà informa-
cijà, bendrauti su projekto vykdytojais ir,
jei ámanoma, klientais.

• Reikia prisiminti, kad poþiûris á audità
ir jo iðvadas priklauso nuo darbo tvar-
kos, audito vadovybës ir darbo grupës.
Audito tikslas nëra bausti. Tikslas yra
mokytis ir taupyti organizacijos išteklius
ten, kur buvo pastebëta klaidø. Draugið-
kumas, simpatija ir objektyvumas turëtø
skatinti bendradarbiavimà ir maþinti ne-
rimà.

• Auditas turi bûti atliktas kuo greièiau –
protingais terminais.

• Audito vadovui turi bûti suteikta teisë
palaikyti ryðius su vadovybe ir ágaliojimai,
pakankami visai reikiamai informacijai
gauti.

Atsiþvelgdami á šias nuostatas audito proce-
sà galime skirstyti á tris etapus: pradþià ir audito
grupës sudarymà, duomenø rinkimà ir analizæ bei

ataskaitø rengimà. Toliau kiekvienà etapà ap-
þvelgsime atskirai.

Pradþia ir audito grupës formavimas

Audito proceso pradþia priklauso nuo orga-
nizacijos ir projekto dydþio bei kitø veiksniø. Pro-
jekto audità reikëtø pateikti kaip normalø su-
prantamà procesà, o ne kaip staigmenà. Nedi-
delëse organizacijose, kur glaudþiai bendradar-
biauja visø lygiø vadovybë, auditas gali priminti
tiesiog dar vienà darbo grupës susitikimà. Bet
netgi tokiomis sàlygomis projekto audito turinys
turi bûti formaliai ávertintas, pateiktos pastabos
ir atkreiptas dëmesys á ásidëmëtinus dalykus. Vi-
dutinëse organizacijose, kuriose vienu metu vyk-
domi keli projektai, atlikti projekto audità gali
pasiûlyti projektø vertinimo grupës, projektø pri-
oritetinës grupës arba jie gali vykti pagal nusta-
tytà tvarkà. Šiuo atveju visi projektai gali bûti
audituojami ávykdþius 20 procentø projekto ap-
imties matuojant laiku ar pinigais, ávykdþius 50
procentø darbø arba projektà baigus. Geriausia
projektus audituoti pagal nustatytà tvarkà, nes
tada nekyla abejoniø, ar projektas nebuvo iðskir-
tas ið kitø dël asmeniðkumo. Dideliuose projek-
tuose auditas gali bûti atliekamas ávykdþius pa-
grindines uþduotis.

Retais atvejais gali iškilti neplanuoto pro-
jektø audito poreikis, bet tokie auditai turi bûti
reti ir daþnai nesikartoti. Netikëto projekto au-
dito prieþastis, pavyzdþiui, gali bûti gerokai išau-
gusios išlaidos, viršijamas laiko limitas, projekto
vadovø kaita. Pagrindinë projekto audito uþduotis
– pateikti nepriklausomà objektyvø poþiûrá ið ða-
lies. Išlikti nepriklausomiems ir objektyviems sun-
kiau, kai auditas vertinamas neigiamai. Dël ne-
apgalvotø audito iðvadø darbuotojø karjera ir re-
putacija gali bûti suþlugdytos netgi organizaci-
jose, toleruojanèiose klaidas. Kai organizacijø va-
dovai ypaè reiklûs, klaidos gali smarkiai paveikti
arba netgi suþlugdyti ištisus organizacijos pada-
linius. Turint omenyje, kad auditas gali bûti vei-
kiamas vidiniø asmeniniø ryðiø, kai kurios orga-
nizacijos samdo išorines konsultacines firmas.

Siekiant sëkmingai atlikti audità labai svar-
bu, kad audito vadovas pasiþymëtø ðiomis savy-
bëmis [12 p. 72]:

• neturëtø jokio tiesioginio ryšio ir nebûtø
suinteresuotas audituojamu projektu;

• bûtø gerbiamas vadovybës ir projekto va-
dovø;

• nusiteikæs iðklausyti;
• bûtø nepriklausomas ir turëtø ágaliojimus

pateikti audito ataskaitas be baimës bû-
ti paveiktas suinteresuotø grupiø;
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• siektø geriausiø organizacijos tikslø;
• turëtø ávairiapusës patirties ir iðmanytø

rinkà.
Kiti audito grupës nariai turi pasiþymëti pa-

naðiomis savybëmis, net jei jie pasirinkti dël
specialiø gebëjimø. Bent keli projekto darbo gru-
pës nariai turi bûti átraukti á audito ataskaitos svars-
tymà. Projektiniuose audituose projekto darbo
grupei atstovauja daugiau nariø nei vykdomø pro-
jektø audituose. Tai lemia auditø vykdymo speci-
fika. Manymas, kad darbo grupës nariai bus ið anks-
to prieðiðkai nusiteikæ, daþniausiai yra nepagrás-
tas. Projekto dalyviai daþniausiai yra suinteresuo-
ti tobulëti, nes planuoja dalyvauti projektuose at-
eityje, ir kartu stengiasi išlikti objektyvûs.

Projekto audito turinys

Tradicinis projektø auditas pasiþymi dviem
aspektais: projektas vertinamas iš organizacijos
ir iš projekto darbo grupës áverèio perspektyvos.
Organizacijos perspektyva apraðoma nedidelës
grupës darbuotojø, daþniausiai neturinèiø jokiø
su projektu susijusiø interesø. Projekto darbo
grupës perspektyva kuriama pasitelkiant tos pa-
èios grupës narius bei nepriklausomus dalyvius,
uþtikrinanèius, kad ávertinimas bûtø objektyvus.

Kiekviena organizacija ir kiekvienas projek-
tas yra unikalus. Todël turi bûti atkreipiamas dë-
mesys á daugelá faktø, pavyzdþiui, á rinkà, pro-
jektø dydá, technologines naujoves ir patirtá pa-
naðiuose projektuose. Daþniausiai tokia infor-
macija ir duomenys renkami, kad bûtø galima at-
sakyti á toliau pateikiamus klausimus [3 p. 491]:

Organizacinis aspektas

• Ar organizacinë struktûra buvo tinkama
tokiam projektui? Kodël? Kodël ne?

• Ar vadovybës palaikymas buvo tinkamas?
• Ar ávykdytas numatytas pirminis projek-

to tikslas?
a. ar aiškus ryšys su organizacijos strategija

ir tikslais?
b. ar prioritetai svarbûs organizacijos atei-

èiai?
c. ar aplinka (vidinë ar iðorinë) pakeitë pro-

jekto poreiká (jeigu projektas vis dar vyk-
domas)?

• Ar projekto rizikos buvo nustatytos ir áver-
tintos tinkamai? Ar buvo naudojami tæstinumo
planai? Ar jie buvo realistiðki? Ar pasireiðkë ri-
zikos, kuriø átaka buvo didesnë nei planuota?

• Ar projektui buvo skirti tinkami þmonës,
ar pakankami jø gebëjimai?

• Jei projektas buvo ávykdytas, ar projekto
vykdytojai buvo sàþiningai paskirti vykdyti nau-
jus projektus?

• Ar projektas pradëtas ir baigtas sëkmingi?
Kodël? Ar klientas patenkintas?

Projekto darbo grupës aspektas
• Ar projekto planavimo ir kontrolës siste-

mos buvo tinkamos ðiam projektui? Ar visi pa-
naðaus dydþio ir tipo projektai turëtø bûti val-
domi taikant tokias sistemas? Kodël? Kodël ne?

• Ar projekto eiga atitiko numatytà planà?
Ar projektas viršijo numatytà biudþetà, jo nesie-
kë ar nenukrypo nuo tvarkaraðèio? Kodël?

• Ar bendravimo su projekto vadovais ka-
nalai buvo tinkami ir efektyvûs?

• Jei projektas ávykdytas, ar projekto vykdy-
tojai buvo paskirti vykdyti naujus projektus atsi-
þvelgiant á jø gebëjimus?

• Ar darbo grupë turëjo visus reikiamus ið-
teklius: þmones, biudþetà, palaikymà, árangà? Ar
buvo iðkilæ konfliktø dël iðtekliø su darbo grupe,
vykdanèia kitus projektus? Ar darbo grupë buvo
valdoma tinkamai?

Audito grupë neturëtø apsiriboti vien ðiais
klausimais. Ji turëtø iðkelti naujus, papildomus
klausimus, susijusius su organizacijos ir projekto
specifika.

Audito ataskaita

Pagrindinis audito ataskaitos tikslas – page-
rinti bûsimø projektø valdymà. Ataskaitoje turi
atsispindëti teigiami ir neigiami projekto vykdy-
mo aspektai ir ji turi bûti mokomoji medþiaga
bûsimiems projektø vadovams. Audito ataskaita
turi atitikti projekto specifikà ir organizacijos ap-
linkà. Keli daþniausiai pasitaikantys ataskaitos
punktai [11]:

• bendroji informacija apie projektà,
• surinktos informacijos analizë;
• rekomendacijos;
• ágyta patirtis;
• priedai.

Bendroji informaci ja apie projektà

Apie kiekvienà projektà pateikiama já api-
bûdinanti informacija, nes egzistuoja skirtingi
projektai, pasiþymintys skirtingom charakteristi-
kom, skirtingu vykdymo ir valdymo tipu skirtin-
gose organizacijose. Statybinio projekto vado-
vas tikriausiai nesidomës socialiniais projektais
ar neágaliøjø reikalais. Maþo projekto vadovas
nebus taip suinteresuotas kompiuterine projek-
to vykdymo ir valdymo sistema kaip projekto
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vadovas, kuriam patikëtas didelio projekto val-
dymas. Projekto klasifikacija pagal charakteris-
tikà leidþia suinteresuotiems asmenims lengviau
atsirinkti projekto ataskaitas pagal jiems reika-
lingà turiná. Tipinës klasifikavimo kategorijos yra:

• projektø tipas, pavyzdþiui, vadybos sis-
temos kûrimas, statyba, plëtra;

• dydis – piniginë iðraiðka;
• projekto vykdytojø skaièius;
• technologinis lygis: þemas, vidutinis, aukš-

tas, naujas;
• strategija, palaikymas.
Kitos klasifikacijos priklauso nuo organizaci-

jos tipo.
Surinktos informacijos analizë
Analizës dalyje remiantis faktais trumpai api-

bendrinamas projektas, pavyzdþiui:
• projekto misija ir uþdaviniai;
• sistema ir naudojamos procedûros;
• organizacijos iðtekliø panaudojimas.
Rekomendacijos
Daþniausiai audito rekomendacijose patei-

kiamos pagrindinës pastabos, á kurias turëtø bû-
ti atsiþvelgiama ateityje. Taip pat svarbu pabrëþ-
ti ir rekomenduoti pozityvius dalykus, kurie tu-
rëtø bûti tæsiami ateities projektuose. Sveikinti-
na, kai poprojektiniø auditø ataskaitose padë-
kojama gerai dirbusiai projekto darbo grupei uþ
didelá ir svarbø indëlá ir atsidavimà.

Ágyta patirtis

Ágyta patirtis neturëtø bûti iðdëstoma reko-
mendacijos forma. Ji turëtø bûti pateikiama kaip
atmintinë klaidø, kuriø bûtø galima lengvai
išvengti nesudëtingais veiksmais, prisidedanèiais
prie bendros projekto sëkmës. Tyrimai rodo [7,
p. 34], kad naujø projektø komandos, perþvel-
gusios panaðiø projektø auditø ataskaitas, pri-
paþino jas labai naudingomis. Komandos nariai
po to daþnai kartojo „Rekomendacijos buvo ge-
ros, ágytos patirties skiltis tikrai padëjo iðvengti dau-
gelio klaidø, todël projektà pavyko ágyvendinti
sklandþiau“.

Priedai

Prieduose gali bûti iðdëstoma papildoma
medþiaga, kuri kai kuriais atvejais galëtø bûti nau-
dinga ir kitiems. Tai neturëtø bûti papildomos
informacijos šiukšlynas, reikëtø pateikti tik svar-
bià informacijà.

Apibendrinimas

Svarbiausius dalykus naudinga apibedrinti.
Pateikti nuorodas á panaðius auditus ir susijusià

informacijà. Ðis veiksmas atrodo kaip formalu-
mas, bet þmonës naudojasi ðia informacija daug
daþniau, nei tikëtina.

Projekto baigimas

 Nors projektø apimtis gana grieþtai apibrëþ-
ta, kai kuriø projektø pabaiga ne tokia aiðki, kaip
galima bûtø tikëtis. Nuotatiniai projektø audi-
tai ir prioritetinë grupë turëtø ið anksto nustaty-
ti tuos projektus, kurie galëtø bûti baigti kitu
laiku, nei planuojama. Projektø pabaiga bûna
normali, prieðlaikinë ir uþsitæsusi.

Normali pabaiga

Daþniausia projekto baigimo prieþastis yra
tiesiog normaliai uþbaigtas projektas. Tokiuose
projektuose kaip naujos gamyklos statyba arba
specializuotos informacinës sistemos kûrimas pro-
jekto pabaiga sutampa su nuosavybës teisiø per-
leidimu klientui. Daugumos plëtros projektø pa-
baiga yra naujo produkto ar produktø gamybos
linijos sukûrimas. Kiti vidiniai projektai, pa-
vyzdþiui, sistemos pagerinimo arba naujos inven-
torizacijos kontrolës sistemos sukûrimo, baigia-
mi, kai sukurti projektø rezultatai ádiegiami á ben-
drus organizacijos procesus.

Prieðlaikinë pabaiga

Kai kada projektas gali bûti baigtas anksèiau,
nei numatyta plane, kartu atsisakant kai kuriø
projekto tikslø. Pavyzdþiui, naujo produkto su-
kûrimo projekto rinkodaros vadovas gali parei-
kalauti pateikti produktà á rinkà iki galo neatli-
kus jo galutiniø bandymø, nes tuo metu didelë
produkto paklausa. Prieð pasiduodant tokiam
spaudimui turi bûti atidþiai ávertintos visos rizi-
kos ir galimi nesklandumai bei pateiktos organi-
zacijos vadovybei ir akcininkams svarstyti.
Daþniausiai teigiamas rezultatas yra tik iliuzija
ir yra pavojingas bei rizikingas. Sprendimo keisti
pradinæ projekto apimtá ir tikslus argumentai turi
bûti rimti. Jeigu projektas baigiamas anksèiau nei
planuota, tam turëtø pritarti visi projekto daly-
viai. Sprendimas turi bûti paliekamas audito ko-
mandai, projektø prioritetø grupei arba ámonës
vadovybei.

Uþsitæsusi pabaiga

Kai kurie projektai atrodo niekada nesibai-
gia. Nors tokiø projektø baigimo terminas nuo-
lat atkeliamas, jø galutinis rezultatas vis vien at-
rodo geidþiamas. Bûdingas tokiø projektø bruo-
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þas yra nuolatiniai papildymai. Galutinis varto-
tojas arba kiti dalyviai nuolat prašo nedideliø
papildymø, kurie turëtø pagerinti projekto re-
zultatà – produktà arba paslaugà. Pavyziui, pa-
pildomos programinës árangos galimybës, tobu-
linamas dizainas arba konstrukcija. Nuolatiniai
papildymai perða iðvadà, kad nuo pradþiø netin-
kamai buvo ávertinta projekto apimtis, todël prieð
pradedant ágyvendinti projektà bûtina detaliai
numatyti jo apimtá ir iðteklius. Tai padeda išvengti
papildymo „fenomeno“.

Kaþkuriuo uþsitæsusio projekto momentu
projekto vadovas arba audito grupë turi paskelbti
projektà baigtu ir nustatyti galutinæ datà. Nors
akivaizdþiai gali bûti matomos padidëjusios lai-
ko ir iðlaidø sànaudos, paskelbti, kad projektas
turi bûti baigtas, nëra lengva. Projekto vadovas
arba audito grupë turi kelias alternatyvas. Jie gali
apibrëþti projekto apimtá, apriboti biudþetà ir ið-
teklius, nustatyti laiko limità, kad projekto bai-
gimas bûtø neiðvengiamas. Visos galimos alter-
natyvos turëtø bûti apsvarstytos ir kiek galima
greièiau imtasi priemoniø, kad projektas bûtø uþ-
baigtas patiriant maþiausias išlaidas ir gaunant
didþiausià naudà. Audito grupë turëtø pateikti
rekomendacijas, kaip uþbaigti toká projektà. Ne-
pavykæ projektai daþniausiai lengvai pastebimi
ir audito grupës nesudëtingai nutraukiami. Bû-
tina tinkamai nurodyti nutraukimo prieþastis, kad
projekto grupës nariai suprastø, kodël projektas
netæsiamas toliau.

Nepavykæs projektas

Retais atvejais projektai tiesiog þlunga – dël
daugelio prieþasèiø. Pavyzdþiui, naujo prototi-
po kûrimas pagal naujà technologijà gali pasiro-
dyti tiesiog neveiksmingas. Kitas pavyzdys galë-
tø bûti vaistø gamyba, kai nustatoma, kad sukur-
to vaisto šalutiniai poveikiai yra nepriimtini.

Projekto komanda turi nuolat sekti projek-
to prioritetus, kad šie atitiktø organizacijos plët-
ros kryptis. Daþniausiai šie pakeitimai yra nedi-
deli, bet kartais bûtini dideli postûmiai, kurie
atspindëtø dramatiðkus pakyèius organizacijoje.
Dideliø organizacijos pokyèiø laikotarpiu vykdo-
mi projektai gali bûti papildomi arba nutraukia-
mi. Pradëtas kaip prioritetinis projektas tokiu lai-
kotarpiu dël pakitusiø organizacijos tikslø gali
lengvai prarasti savo vertæ.

Kai kuriais atvejais pirminë projekto svarba
gali bûti neteisingai ávertinta dël analizës klai-
dø, gali pakisti vartotojø poreikiai. Dar kitomis
aplinkybëmis projekto ágyvendinimas pasidaro
nepraktiðkas arba neámanomas. Projekto svarbos

organizacijoje nuolatinis kitimas turi tapti nor-
ma, ir audito grupë arba prioritetus nustatanti
komanda periodiðkai turi tai ávertinti. Jei pro-
jektas daugiau neprisideda prie organizacijos
strategijos, audito grupë arba prioritetinë koman-
da turi rekomenduoti baigti projektà. Daþnai to-
kie projektai yra integruojami á kitus susijusius
projektus arba tiesiog rutinines operacijas. Pasi-
keitus prioritetui projektà uþbaigti nëra lengva.
Projekto komanda gali ir toliau savo projektà
traktuoti kaip prioritetiná uþdaviná. Kai kuriais
atvejais gali bûti áþeistos ambicijos arba praras-
tos darbo vietos. Pavieniai individai arba net visa
projekto komanda gali jaustis neatlikusi paves-
tos uþduoties ir neáveikusi sunkumø. Pasidavi-
mas yra tolygus nesëkmei. Áprasta, kad skatina-
mas atsidavimas projektui, o ne pasidavimas. To-
kie emociniai aspektai trukdo sklandþiai baigti
projektà.

Vienas svarbesniø projekto nutraukimo as-
pektø yra kiek galima sumaþinti neigiamus dar-
bo grupës išgyvenimus. Atskirø individø kaltini-
mas neduoda naudos. Bûtinumà baigti projektà
geriau stengtis pagrásti kitomis prieþastimis, pva-
vyzdþiui, pakitusiais kliento poreikiais, techno-
loginiais pranaðumais, konkurentø veiksmais. Ðie
pavyzdþiai yra susijæ su iðoriniais organizacijos
veiksniais ir priimtinesni darbuotojams.

Sprendimas nutraukti nebaigtà projektà or-
ganizacijoje yra tiesiog iðtekliø perskirstymo klau-
simas, nes svarstoma, ar organizacija turëtø in-
vestuoti papildomø iðtekliø, kad bûtø uþbaigtas
projektas ir pasiekti jo tikslai? Tai sudëtingas
klausimas. Sprendimas nutraukiti ar tæsti pro-
jektà daþniausiai remiasi á iðlaidø veikná, o jis
daþniausiai yra subjektyvus. Be to, reikia atsi-
þvelgti ir ávertinti sprendimo átakà darbo grupei
bei atskiriems asmenims. Audito ataskaita turi
bûti nukreipta á organizacijos tikslus, besikeièian-
èias sàlygas bei besikeièianèius prioritetus, reika-
laujanèius organizacijos iðtekliø. Kai audito grupë
arba prioritetinë komanda pasiûlo nutraukti pro-
jektà, reikia ávertinti projekto mastà ir atsiþvelg-
ti á asmenines ambicijas bei nuspræsti, kokio ly-
gio vadovas turëtø apie tai praneðti. Prieš pa-
skelbiant apie projekto nutraukimà bûtina turë-
ti parengtà projekto darbo grupës nariø darbø
perskirstymo planà.

Projektø nesëkmiø prieþastys

Tiek projektø vadovams, tiek auditoriams
svarbu þinoti daþniausiai pasitaikanèias projek-
tø nesëkmiø prieþastis. Projektø nesëkmiø
prieþastimis domimasi jau seniai [12, p. 72]. 2
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lentelëje pateiktos daþniausiai pasitaikanèios vyk-
domø projektø nesëkmiø prieþastys [13, p. 73].
Tyrëjø nuomone [14, p. 90], per pastaruosius me-
tus šios prieþastys nelabai tepakito.

Ið 2 lentelës aiðkiai matome, kad daþniau-
siai nesëkmæ patiria blogai suplanuoti projektai:
netiksliai apibrëþtas turinys, netinkamas spren-
dimø priëmimas, netiksli informacija. Poþymiai,
nurodyti 2 lentelëje, gali bûti naudingi audito
grupëms atliekant vykdomø, o kai kuriais atve-
jais ir baigtø projektø auditus. Ðiø veiksniø þi-
nojimas padës nustatyti sritis, á kurias reikëtø at-
kreipti dëmesá atliekant audità. Šie veiksniai ro-
do, kokios yra problemø arba sëkmiø prieþastys.
Kai kuriais atvejais šie faktoriai gali áspëti apie
prieðlaikiná projekto baigimà.

Projekto uþbaigimo procesas

Kai projektas artëja prie pabaigos, þmonës
ir áranga turi bûti pamaþu paskirstomi vykdyti ki-
tas uþduotis ar projektus. Projekto baigimui turi
bûti skiriama tiek pat dëmesio, kaip ir kitiems
projekto etapams. Pagrindinis projekto vadovo
ir darbo grupës uþdavinys yra sklandþiai uþbaigti
projektà. Kartais sunku projekto vadovà ir dar-
bo grupæ priversti uþbaigti maþus darbelius, pa-
vyzdþiui, árangos inventorizacija ar galutiniø ata-
skaitø rengimas daþnai atrodo nuobodus, bepras-
mis darbas, nes darbo grupës nariai jau þvalgosi
naujø galimybiø ir uþduoèiø. Taèiau baigiant pro-

jektà bûtina pasitikrin-
ti, pavyzdþiui, ar prie vi-
sø nupirktø árenginiø
yra reikiami dokumen-
tai: naudojimo ir prie-
þiûros instrukcijos, re-
komenduojamø atsargø
sàraðas, schemos, serti-
fikatai ir kt. [15, p. 503].
Susidûrus su panašio-
mis problemomis galima
kreiptis á pardavëjà ir
gauti visà reikiamà in-
formacijà, taèiau ámo-
nës turi pribloðkiantá
áprotá nutraukti savo
veiklà, persitvarkyti arba
susijungti su kitomis
ámonëmis, tad geriau vi-
sà tai atlikti, kol nevë-
lu. Pagrindinës projek-
to baigimo veiklos yra
šios: uþbaigimo plano

sudarymas, plano suderinimas ir plano ávykdy-
mas. Tipiniame uþbaigimo plane turëtø bûti at-
sakymai á ðiuos klausimus [16, p. 59]:

• Kokias uþduotis reikia ávykdyti norint uþ-
baigti projektà?

• Kas bus uþ jas atsakingas?
• Kada baigimo pradþia ir pabaiga?
• Kaip projektas bus perduotas uþsakovui?
Atsakingø uþ projekto uþbaigimà parinkimas

paprastai bûna nesudëtingas uþdavinys, nebent
projektas baigiamas anksèiau. Jei projektas bai-
giamas anksèiau, paprasèiausia uþ projekto bai-
gimà atsakingà paskirti jo vadovà. Uþ sëkmingø
projektø uþbaigimà daþniausiai atsakingas taip
pat paskiriamas jo vadovas. Šiuo atveju geriau-
sia iš anksto numatyti bûsimà projekto vadovo
uþduotá – tai þinodamas projekto vadovas steng-
sis greièiau uþbaigti projektà.

Uþbaigimo plano sukûrimas ir kuo ankstes-
nis paskelbimas leidþia darbo grupei:

• pasiruošti psichologiškai faktui, kad pro-
jektas baigiamas;

• pasirengti tolesniems darbams.
Jei baigiant projektà darbo grupës nariai

neþino savo tolesniø galimybiø, tai tampa pagrin-
dine šio etapo problema. Pagrindinë projekto va-
dovo uþduotis ðiame etape yra iðlaikyti darbo gru-
pës dëmesá ties projekto uþduotimis bei projek-
to tikslø galutiniu ávykdymu. Projekto vadovas
turi ástengti palaikyti grupës entuziazmà uþbaig-
ti projektà, palaikyti tvarkà ir uþtikrinti, kad bû-
tø laikomasi tvarkaraðèio, o tai daþniausiai bûna
nelengva šiame projekto gyvavimo etape.

 2 lentelë. Daþniausiai pasitaikanèios projekto nesëkmiø prieþastys
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Baigimo plano ágyvendinimas susideda ið ke-
liø uþduoèiø. Patyrusios organizacijos kuria vis
ilgesnius projekto uþbaigimo darbø sàraðus. Tai
padeda uþtikrinti, kad nieko nebûtø pamiršta.
Uþbaigimo plano ágyvendinimas susideda ið pen-
kiø pagrindiniø veiklø [17]:

1. Patvirtinimo gavimas iš kliento, kad pro-
jektas priimtas.

2. Iðtekliø perdavimas naujoms uþduotims
vykdyti.

3. Darbo grupës nariø perskirstymas.
4. Sàskaitø uþdarymas ir uþtikrinimas, kad

visos sàskaitos yra apmokëtos.
5. Darbo grupës, darbo grupës nariø ir pro-

jekto vadovo vertinimai.
Sklandþiai uþbaigti projektà gali bûti sun-

kus uþdavinys – tai projekto vadovo lyderystës
gebëjimø patikrinimas. Sëkmingi projektai daþ-
niausiai baigiami emociškai pakilioje aplinkoje,
o nesëkmingi projektai daþniausiai baigiami liûd-
nai ir darbo grupës nariai iðsivaikðto savais ke-
liais. Daþnai organizacijose rengiamos projektø
baigimo ðventës arba vakarëliai. Tai gali bûti pi-
cos vakarëlis po darbo arba banketas, kai sako-
mos oficialios kalbos ir áteikiamos padëkos. Bai-
giant ne ypaè sëkmingus projektus taip pat re-
komenduojami nedideli vakarëliai – nors atmo-
sfera gali bûti ir ne ypaè linksma, bet tai gali pa-
dëti þmonëms uþbaigti ðá nelengvà etapà.

Darbo grupës, darbo grupës nariø ir
projekto vadovo vertinimas

Á audito programà daþnai áeina darbo gru-
pës nariø bei projekto vadovo veiklos vertinimai.
Veiklos vertinimai yra svarbûs, nes padeda keisti
þmoniø poþiûrius ir elgesá, gabiems atveria kar-
jeros perspektyvas, skatina nuolat mokytis ir to-
bulëti. Vertinama remiantis specifiniais kriteri-
jais. Prieš pradedant vertinti bûtina ási-
tikinti, kad visi darbai baigti, kitaip ver-
tinimas gali bûti kvestionuojamas. Sie-
kiant, kad vertinimas bûtø objektyvus
ir visapusiðkas, bûtina vertinti koman-
dos kûrimo procesà, grupës sprendi-
mø priëmimo efektyvumà, problemø
sprendimo procesà, grupës nariø
bendravimo ir keitimosi informacija ko-
kybæ. Darbo grupës nariø ir projekto
vadovo vertinimas ðiais poþiûriais yra
labai sudëtingas ir kiekvieno atskiro
projekto specifinis. Toliau apþvelgsi-
me pagrindines vertinimo prielaidas ir
bûdus.

Darbo grupës vertinimas

Siekiant, kad darbo grupës veiklos vertini-
mas bûtø objektyvus ir naudingas, prieš prade-
dant darbo grupës audità bûtina pasitikrinti, ar
prieš pradedant projektà buvo ávykdyti minima-
lûs reikalavimai [3, p. 502]. Kai kuriuos šiuos rei-
kalavimus pateikiame klausimø forma:

1. Ar buvo parengti veiklos matavimo stan-
dartai (negali valdyti to, ko negali išmatuoti), ar
darbo grupei bei jos nariams buvo aiðkûs tikslai?
Ar pasiekiami? Ar vedantys link pozityvios pa-
baigos?

2. Ar individuali ir grupës atsakomybë bei
veiklos kokybës standartai buvo þinomi visiems
grupës nariams?

3. Ar komanda buvo skatinama pakanka-
mai? Ar organizacijos skatinimo sistema atitin-
ka poreikius?

4. Ar sëkmingø projektø vadovai mato sa-
vo karjeros perspektyvas?

5. Ar darbo grupë turi pakankamai ágalio-
jimø spræsti iðkylanèius klausimus?

6. Ar organizacijoje pakankamas pasitikë-
jimo lygis?

Komandos vertinimas neturi priklausyti vien
nuo laiko, iðlaidø ir specifikacijø [18, p. 38]. Sëk-
mingai dirbanèiø komandø charakteristikos gali
bûti nesunkiai adaptuojamos efektyvumui ma-
tuoti. Šias sàlygas galima naudoti kaip visos ko-
mandos ir jos nariø vertinimo pavyzdá.

Darbo grupës vertinamos skirtingais bûdais,
ypaè kai vertinama neatsiþvelgiant á laikà, biu-
dþetà ir specifikacijas. Tipinis darbo grupiø ver-
tinimo mechanizmas yra konsultantø administ-
ruojama apklausa. Apklausa daþniausiai apsiri-
boja komandos nariais, bet retais atvejais gali bûti
apklausiami ir organizacijos akcininkai. Dalinës
apklausos forma pateikta 3 lentelëje. Komandos
vertinimo rezultatai padeda keisti áproèius, pa-

1. Komanda suprato bendrà tikslà
ir kiekvienas komandos narys
stengësi jo siekti 1 2 3 4 5

2. Buvo atsiþvelgiama á kitø nariø
alternatyvias idëjas, iðklausomos
jø nuomonës 1 2 3 4 5

3. Buvo palaikomas komandos nariø
bendravimas. Jie bendravo
paprastai ir nuoširdþiai 1 2 3 4 5

NesutinkuVertinimo kriterijai Sutinku

 3 lentelë. Darbo grupës vertinimo apklausos pavyzdys
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brëþti pranašumus ir paþangius poþiûrius bei ska-
tinti nuolat tobulëti.

Darbo grupës nario ir projekto vadovo ver-
tinimas

Darbo grupës vertinimas yra ypaè svarbus, bet
kai kuriais atvejais pageidautina, kad darbo gru-
pës vadovas kiekvienà nará ávertintø atskirai. Toks
vertinimas daþniausiai yra projekto baigimo  pro-
ceso dalis, taip pat taikomas ir vertinant bendrà-
já metiná darbuotojø darbà. Šie vertinimai daþ-
niausiai sudaro svarbiausià darbuotojo asmens by-
los dalá ir daþnai yra pagrindas vadovybei svars-
tant paaukðtinimo, ateities darbø skyrimo bei at-
lyginimo klausimus.

Kiekvienoje organizacijoje projekto vadovo
indëlis á asmens vertinimà yra skirtingas. Organi-
zacijose, kur projektai yra valdomi pagal funkci-
næ matricà, darbo grupës narius vertina savo sri-
ties funkcinis, o ne projekto vadovas. Srities va-
dovas gali nesutikti su projekto vadovo nuomo-
ne vertinant atskirà þmogø arba specifiná pro-
jektà. Abi nuomonës turi átakos asmens bendram
vertinimui. Projektinëse organizacijose, kur di-
dþioji dalis asmenø darbo yra susijusi su projek-
tais, darbo grupës narius vertina projekto vado-
vas. Naujas pastaruoju metu ypaè populiarëjan-
tis yra vadinamasis „360 laipsniø vertinimas“. Tai
visø, kurie vienaip ar kitaip susijæ su konkretaus
asmens veikla, taip pat darbo kolegø, pavaldiniø
ir netgi klientø, o ne vien projektø ir srièiø va-
dovø vertinimas.

Veiklos vertinimai daþniausiai atlieka dvi
funkcijas: skatina asmenis nuolat tobulëti, nes
nurodomi asmens pranaðumai ir trûkumai, pa-
deda ávertinti, ar gerai asmuo vykdë savo parei-
gas nustatant atlyginimà bei papildomas premi-
jas. Šios dvi funkcijos daþnai yra nesuderinamos
tarpusavyje. Darbuotojai labiau suinteresuoti
gauti didesná atlyginimà ir linkæ nuslëpti savo
trûkumus taip iðkreipdami konstruktyvø gráþta-
màjá ryðá. Pavyzdþiui, vadovai visada gina savo
sprendimus, bet nelabai stengiasi surasti ir ap-
tarti ðalintinus trûkumus. Sunku vienu metu bû-
ti ir treneriu, ir teisëju. Todël kai kurie vertini-
mo ekspertai [19] rekomenduoja atskirti  indivi-
dus tobulëti skatinantá ir kiekybiná veiklos verti-
nimus.

Kai kuriose funkcinëse organizacijose pro-
jekto vadovai atlieka veiklos kokybës, o funkci-
niai vadovai – kiekybiná vertinimà skiriant atlygi-
nimà. Kitais atvejais kiekybiniai vertinimai yra
projektø baigimo proceso dalis, o kokybiniai
daþniausiai atliekami metams baigiantis. Kitos
organizacijos ðià dilemà išsprendþia tiesiog ben-
drai vertindamos visà projekto komandà.

Veiklos kokybinis vertinimas

Organizacijos asmenø veiklos ágyvendinant
projektà kokybiniam vertinimui taikomi ávairûs
metodai [11, p. 178]. Ið esmës šie metodai turi
padëti nustatyti techninius ir socialinius darbuo-
tojo gebëjimus ir jo indëlá ágyvendinant projek-
tà. Kai kurios organizacijos tiesiog pasitiki ne-
formalia projekto vadovo ir projekto dalyvio dis-
kusija. Kitos organizacijos reikalauja projekto
vadovo raštiškai ávertinti kiekvienà asmená. Dau-
gumoje organizacijø asmenys vertinami taip pat,
kaip ir darbo grupë – projekto vadovas pagal tam
tikrus kriterijus ávertina darbuotojus. Kai kurios
organizacijos šias vertinimo sistemas integruoja
su darbuotojo elgsenos vertinimu apsiribodamos
vienu – bendruoju vertinimu. Kiekviena sistema
turi savo pranaðumø ir trûkumø, bet daþniausiai
šios sistemos yra taikomos bendram darbui, o ne
projektinei veiklai vertinti. Siekiama, kad pro-
jektø vadovai kuo geriau iðnaudotø organizacijø
patvirtintas vertinimo sistemas.

Kad ir koks metodas bûtø pasirinktas, pro-
jekto vadovas turëtø atskirai su kiekvienu pro-
jekto grupës nariu aptarti jo darbà. Ðtai keletas
nuorodø, kaip atlikti toká vertinimà [20]:

• Visada pradëkite klausimu, kaip asmuo
vertina pats save. Visø pirma tai gali
jums atskleisti informacijà, kurios anks-
èiau neþinojote. Antra, jûs pastebësite,
kokiais atvejais jûsø nuomonës nesutam-
pa. Be to, toks metodas sumaþina teisi-
mo pojûtá.

• Venkite lyginti su kitais komandos na-
riais – tai daþniausiai nukreipia dëmesá
nuo asmens silpnybiø ir poreikio save to-
bulinti; bandykite vertinti pagal organi-
zacijos nustatytus standartus ir reikala-
vimus.

• Kai turite bûti kritiðkas, remkitës kon-
kreèiais pavyzdþiai, o ne asmens bruo-
þais. Stenkitës detaliau iðaiðkinti, kaip as-
mens poelgiai paveikë projektà

• Bûkite teisingi vertindami visus projek-
to arba grupës narius. Nëra nieko blo-
giau, kai asmenys jauèia, kad yra verti-
nami pagal skirtingus standartus.

• Stenkitës, kad pokalbis atrodytø kaip ei-
linis proceso veiksmas. Išnaudokite já kaip
galimybæ pagerinti asmens darbo koky-
bæ.

Tiek vadovai, tiek pavaldiniai gali prisibijo-
ti formalaus interviu. Abi šalys gali jaustis nela-
bai gerai suprasdamos diskusijos tikslà bei gali-
mybæ bûti nesuprastiems. Tos baimës iš dalies ga-
lima iðvengta, jei projekto vadovas gerai atlieka
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savo darbà. Jis nuolat neformaliai turëtø reikðti
savo nuomonæ apie grupës narius, kad kiekvie-
nas þinotø, kaip jis bei jo indëlis yra vertinami.

Nors daugeliu atvejø projekto vadovo veik-
la vertinama taip pat, kaip ir eilinio darbo gru-
pës nario, kai kurios organizacijos, atsiþvelgda-
mos á projekto vadovo svarbà, taiko specialø ver-
tinimà. Bûtent taip populiarëja minëtasis „360
laipsniø“ vertinimo metodas. Projektinëse orga-
nizacijose direktoriai arba viceprezidentai ir tie-
sioginiai projektø vadovai yra atsakingi uþ reika-
lingos informacijos surinkimà. Toks poþiûris lei-
dþia iðsiugdyti puikius projektø vadovus.

Baigiant projektà rengiama projekto baigi-
mo ataskaita. Projekto baigimo ataskaità patar-
tina parengti, kol dar neiðsiskirstë projekto da-
lyviai. Rengiant projekto baigimo ataskaità re-
komenduojama laikytis ðios veiksmø sekos [21,
p. 112]:

• Parenkkite trumpà klausimynà ir iðpla-
tinkite já visiems pagrindiniams projek-
to dalyviams.

• Iðanalizuokite pagrindiniø projekto da-
lyviø atsakymus ir pastabas.

• Parenkite projekto uþbaigimo ataskaitos
projektà ir iðplatinkite já, kad visi pro-
jekto dalyviai galëtø pareikðti pastabas.
Kartu galima išplatinti ir oficialaus bai-
giamojo projekto dalyviø pasitarimo dar-
botvarkæ.

• Sušaukite baigiamàjá projekto dalyviø pa-
sitarimà ir ávertinkite jø pastabas.

• Parenkite projekto baigimo ataskaità ir
išplatinkite jà numatytiems asmenims.

 Oficialiai uþbaigti projektà patartina emo-
ciškai pakilioje aplinkoje, kad þmonës
pajustø savo indëlá á projekto vykdymà
ir organizacijos strategijos ágyvendinimà.

Išvados

1. Projekto auditas pasiþymi daugeliu ypa-
tumø, skirianèiø já nuo kitø veiklos audito for-
mø. Tai lemia pati projekto specifika. Projekto
audità patartina atlikti dviem aspektais: ávertin-
ti projektà ið organizacijos ir iš projekto koman-
dos veiklos perspektyvos. Siekiant išryškinti pro-
jektø valdymo pranaðumus ir tûkumus patartina
audituoti tiek nepavykusius, tiek pavykusius pro-
jektus. Auditas turi bûti tinkamai suplanuotas ir
vykdomas iš anksto nustatytu laiku.

2. Projektø, ypaè vykdomø, auditai turi bû-
ti atliekami paisant þmogiðkøjø santykiø, audito
metu galimø reakcijø. Ypaè patartina vengti kal-
tinimo atmosferos. Kaltinimo atmosfera ne tik

sukelia pasiprieðinimà, bet ir iðsekina informa-
cijos ðaltinius. Audito ataskaitos ir rekomenda-
cijos turi bûti orientuotos á problemà, o ne á as-
mená.

3.  Audito iðvados turi remtis objektyviais
árodymais ir faktais, surinktais taikant tinkamus
tyrimo metodus ir ávertinus organizacijos, pro-
jekto komandos ir uþsakovo pateiktà medþiagà.

4. Projekto uþbaigimo procesas yra toks pat
svarbus, kaip ir visi kiti projekto vykdymo etapai.
Nepaisant projekto baigimo pobûdþio projekto
baigties procesas turi bûti tinkamai suplanuotas,
projekto komandos nariø ir vadovo veikla áver-
tinta pagal patvirtintus ir aiškius vertinimo kri-
terijus.
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Adolfas Kaziliûnas

Project Audit and Closure

Summary

 Regular use of project audits has yielded continuous improvements in project management. As more mem-

bers of organizations learn from project mistakes and the issues that contribute to project success, the process of

managing projects continuously improves in their respective organizations. As the project approaches the end of its

life cycle, people and equipment are directed to other activities or projects. Carefully managing the closure phase

is as important as any other phase of the project.

 The article discusses some problems related to different kinds of project audits and the audit process. The

article also presents issues related to a project closure and an evaluation of a team and individual project perfor-

mance.
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